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Lesy

Na pozvanie Nadácie Zelená nádej z Tulčíka začiat-
kom septembra českí, poľskí a maďarskí lesníci nav-
štívili jedľovobukové lesy Slovenska.
Počas exkurzie sa okrem iného zo-
známili aj s prírode blízkym hospodá-
rením štátneho podniku Lesy SR vo
Volovských vrchoch v Hnileckej do-
line. Zásluhou skutočne zanietených
lesníkov z Lesného obvodu Smolníc-
ka Osada Lesnej správy Margecany
tu na ploche viac ako 2 000 hektá-
rov postupne vzniká nádherný výber-
kový les. Ťažba je zameraná len na
jednotlivé stromy, ktoré sú buď eko-
nomicky najlukratívnejšie alebo pre-
kážajú najkvalitnejším stromom
v raste. Kvalitné stromy, ktoré majú
stále veľké prírastky, nechávajú rásť
do úctyhodných rozmerov. Takéto
lesy optimálne chránia biologickú roz-

Prírode blízke hospodárenie
v Hnileckej doline

manitosť a majú vysokú vodozádržnú schopnosť. To všet-
ko pri zlepšení ekonomických parametrov hospodáre-

nia. Vďaka šetrnému spôsobu ťažby
sa totiž les obnovuje prirodzene a
náklady na jeho pestovanie výrazne
poklesli. Zvýšila sa aj celková pro-
dukcia dreva, v jednom poraste až
na 14,7 m3 na hektár za rok, pričom
celoslovenský priemer je len 5 m3

dreva. Výberkovým spôsobom začal
hospodáriť v týchto lesoch pred 15-
timi rokmi lesník Ladislav Alcnauer.
Keď mu lesný hospodársky plán pri-
kazoval vyťažiť holorubné pásy v šírke
60 metrov, zvolil jemnejší spôsob
ťažby a predpísaný objem ťažby sa
mu podarilo naplniť aj bez veľkoploš-
ných výrubov. A les zostal lesom.

Ďalšie dva dni exkurzie lesníci dis-

V poraste...

Exkurzia v lesoch Hnileckej doliny

Lesník Ladislav Alcnauer hovoril o svojich 15-ročných skúsenostiach

kutovali v jedľobučinách Čergova o ekologických väzbách
v lese, úlohe mŕtveho dreva či zložitosti pôdnych proce-
sov. Videli tiež veľké plochy vyťaženého lesa, na ktorých
nezostal jediný dospelý strom. Účastníci exkurzie sa zhod-
li, že model hospodárenia praktizovaný vo Volovských
vrchoch je lepší z ekonomického aj z ekologického hľadis-
ka. Možnosti zmeny v prístupe k lesu nevidia v nových
technológiách, ale predovšetkým v zmene myslenia ľudí.
Prírode blízke hospodárenie znamená hospodárenie s citom
a vzťahom k lesu. Exkurzia je súčasťou medzinárodného
projektu Príroda nepozná hranice podporeného Medziná-
rodným vyšehradským fondom.

Ing. Mária Hudáková
správkyňa nadácie

V rámci 6. rámcového programu EÚ odštarto-
val v máji 2005 projekt pod názvom CEERES (Lar-
ge-scale integration of RES-E and co-generation
into energy supplies in EU New Member States)
financovaný Európskou komisiou. Projektové kon-
zorcium tvoria organizácie zo všetkých nových
členských krajín EÚ; koordinátorom je spoločnosť
Ecofys Polska a partnerom za SR je Energetické
centrum Bratislava. Hlavným zameraním projektu
CEERES je podpora integrácie veľkých zdrojov elek-
triny a kombinovanej výroby elektriny a tepla z
obnoviteľných zdrojov energie do energetických
systémov v nových členských krajinách a tiež
podpora účasti subjektov energetického sektora
týchto krajín v európskych výskumných progra-
moch. V rámci projektu sa budú, okrem iného,
cielene vyhľadávať potenciálni partneri pre účasť
vo výskumných projektoch, týkajúcich sa proble-
matiky veľkých zdrojov na báze obnoviteľných
zdrojov energie, a organizovať semináre v jednotli-

vých partnerských krajinách, vrátane Slovenska.
Na záver projektu CEERES je plánovaná medziná-
rodná konferencia, ktorá sa bude konať v Poľsku v
apríli 2006.

Hlavnými očakávanými výsledkami projektu CEERES
sú najmä:

• definícia problémov pri realizácii projektov
výroby elektriny a kogenerácie z obnoviteľných
zdrojov a ich integrácia do energetických systé-
mov v nových členských krajinách EÚ a určenie
tém a oblastí ďalšieho výskumu v rámci rámco-
vých programov pre vedu a výskum;

• podpora účasti firiem a inštitúcií z energe-
tického sektora nových členských krajín na pro-
jektoch a príprava spoločných projektov v rámci
európskych výskumných programov;

• vytvorenie verejnej databázy potenciálnych
partnerov, oblastí a tém pre výskumné a ďalšie
projekty;

• poskytnutie spätnej väzby Európskej komisii

a národným kontaktným bodom pre rámcové
programy pre vedu a výskum.

Enviromagazín je mediálnym partnerom projek-
tu a bude vás informovať o ďalších aktivitách a o
výsledkoch projektu CEERES.
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